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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH,  

konaného dňa 16.  februára 2019 v Nitre 
 

Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel 

                   členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Peter Chytil, 

Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík PhD., Vladimír Vernarský, Ľubomír Valíček, 

Bc. Milan Pazúr, Ing. Peter Kristiňak 

za ÚKK SZ CHPH – Július Mlátko 

prizvaní: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček, Emil Faško (predseda OZ CHPH 

Brezno) a Ing. Rastislav Vincenty (predseda OZ Gemer) 

Nezúčastnil sa: Ing. Rastislav Vincenty (predseda OZ Gemer) 

Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 

  

Program rokovania: 

                             

1.    Otvorenie a kontrola plnenia uznesení 

2.    Vyhodnotenie CV a účasti na Olympiáde FCI v Poznani 2019 

3.    Príprava na rokovanie VZ SZ CHPH, zmeny a doplnky poriadkov        

4.    Správa o kontrole správnosti pretekových výsledkov VS a športových pásiem za rok 2018 

5.    Účtovná uzávierka 2018 

6.    Príprava rozpočtu na rok 2019 

7.    Prerokovanie situácie v OZ CHPH Gemer – prizvaný predseda OZ CHPH 

       Prerokovanie situácie v OZ CHPH Brezno – prizvaný predseda OZ CHPH  

8.    Aktuálne úlohy a došlá pošta 

9.    Uznesenia a záver 

  

Priebeh rokovania: 

 

1. Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH  RNDr. Daniel Dudzik. Po prezentácii členov a schválení 

programu sa schválil: zapisovateľ z rokovania – Pavol Javorček a overovatelia zápisnice – Bc. 

Milan Pazúr a Ing. Peter Kristiňak. Prezidentom bol zároveň predložený nový plán zasadnutí 

Prezídia a VZ SZ CHPH na tento rok, ktorý bol schválený bez zmien. 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Prezídia zo dňa 4.1.2019 v Trenčíne – všetky uznesenia 

boli splnené. 

 

2. Vyhodnotenie CV a účasti na Olympiáde FCI v Poznani: 

Prezident pochválil zrealizovanie slušnej výstavy usporiadanej OZ CHPH Trenčín ako po 

výstavníckej, tak aj po spoločenskej stránke. Pred výstavou sa riešil problém pri zaradení holubov v 

OZ Rimavská Sobota chovateľa p. Vincze Gézu súťažiaceho v roku 2018 v OZ CHPH Gemer. Na 

výstave sa riešil problém OZ CHPH Bardejov z dôvodu, že priniesli iné štandardné holuby ako 

vopred deklarovali v zozname holubov zaslanom organizátorovi výstavy v stanovenom termíne - do 

24.12.2018. Navyše tieto holuby neboli v roku 2018 na výstave nižšieho stupňa ani výbere a neboli 

k nim dodané ani výstavné karty. V budúcnosti sa celoštátnej výstavy v žiadnom prípade nebudú 

zúčastňovať holuby, ktoré v stanovenom termíne neboli nahlásené organizátorovi výstavy. Rovnako 

sa na CV nebudú môcť  zúčastniť holuby, ktoré neprešli výstavami a výbermi na nižších stupňoch 

výstav. Riešil sa aj problém nezaradených holubov športových kategórii OZ CHPH Spišská Nová 

Ves a výmeny pohlavia u mladého štandardného holuba OZ CHPH Trnava. Navrhlo  a odsúhlasilo 

sa, aby v budúcnosti organizátor CV zverejnil na webovej stránke SZ CHPH minimálne 5 dní pred 

http://www.postoveholuby.sk/


tlačením katalógu poradie holubov v jednotlivých výstavných kategóriách a zoznam prihlásených 

štandardných holubov.  

Prezident poďakoval členom ÚKK za promptnú kontrolu Elaborátov – výpisov výsledkov holubov 

– zúčastňujúcich sa olympiády. 

Olympiáda v Poznani – bola na veľmi vysokej výstavníckej a spoločenskej úrovni. Potešilo nás 

druhé miesto v poradí krajín Štandard holuby a tretie miesto v kategórii Šport v hodnotení národov. 

Poďakovanie patrí všetkým chovateľom, ktorých holuby sa zúčastnili tejto akcie a vzorne 

reprezentovali náš Zväz. Obzvlášť treba pogratulovať p. Rudolfovi Slováčkovi za prvé miesto v 

kategórii Šport E, p. Mariánovi Štefánikovi – prvé miesto Štandard holubica a Vladimírovi 

Sudorovi za druhé miesto v kategórii Šport A. 

Dohodlo sa pozvať na slávnostný obed počas jarného zasadnutia VZ SZ CHPH chovateľov, ktorých 

holuby sa umiestnili do 6. miesta na Olympiáde PH v Poznani, kde im budú odovzdané ocenenia, 

účastnícke diplomy a účastnícke medaile. Chovateľom, ktorých holuby sa neumiestnili do 6. miesta 

v jednotlivých kategóriách, sa zašlú účastnícke diplomy a medaile po členoch VZ SZ CHPH. 

Krajčík v krátkosti informoval o zasadnutí kongresu FCI. P. Krajčík bol zvolený do výkonného 

výboru FCI.  

Kongres schválil novú kategóriu I. – je to jednoročná kategória, v ktorej sa holubovi započítavajú  

koeficienty z troch pretekov nad 500 km a celkovým súčtom min. 1800 km. Ďalej sa zrušila 5% 

tolerancia pri pretekoch kategórie E. V praxi to znamená, že musia byť použité preteky nad 700 km. 

Najbližšia Olympiáda sa uskutoční v Rumunku. 

Majstrovstvá sveta: 2019 Čína (svetové) a Portugalsko (európske), podmienky a poplatky zistí a 

zverejní p. Krajčík. 

 

3. Príprava na rokovanie VZ SZ CHPH, zmeny a doplnky poriadkov: 
Zasadnutie VZ SZCHPH sa uskutoční 23. 3. 2019 v Nitre,  Agroinštitút š.p. – miestnosť A-2. 

Pôvodne sa malo zasadnutie VZ konať 30. 3. 2019, ale na tento termín je plánované 2. kolo volieb 

prezidenta SR. 

Úlohou sekretariátu bude zabezpečiť včasné rozposlanie pozvánok delegátom VZ SZ CHPH aj 

s rokovacími materiálmi. Preto je potrebné na sekretariát Zväzu zaslať potrebné materiály, ktoré 

budú súčasťou pozvánky najneskôr do 21. februára 2019 – účtovná uzávierka, návrh rozpočtu na 

rok 2019, návrh doplnkov do Pretekového a Disciplinárneho poriadku.  

Prezident Zväzu v súčinnosti so sekretariátom pozve na ocenenie a slávnostný obed chovateľov, 

ktorí sa umiestnili do šiesteho miesta v jednotlivých kategóriách na Olympiáde v Poznani. 

 

4. Správa o kontrole správnosti pretekových výsledkov VS a športových pásiem za rok 2018: 

Predseda ŠK oboznámil členov prezídia s kontrolou správnosti deklarácie VS a ŠP v roku 2018. 

Konštatoval, že rozdelenie chovateľov do VS je v kompetencii Oblastnej konferencie (§19, bod 2.) 

na základe návrhu výboru OZ - (§17, bod 6. Stanov SZ CHPH), teda platí pre celý rok. 

Táto skutočnosť v roku 2018 nebola dodržaná v OZ CHPH Gemer, kde došlo k úprave zloženia VS 

v pretekoch mláďat. Výsledky mláďat dosiahnuté vo VS OZ CHPH Gemer musia byť deklarované 

ako neoficiálne výsledky a koeficienty dosiahnuté v nich ako nepoužiteľné pre ďalšie športové 

účely. 

 

5. Účtovná uzávierka 2018 - predseda ekonomickej komisie – Ing. Kristiňak predložil 

vypracovanú ročnú ekonomickú uzávierku za rok 2018. Po krátkej rozprave, objasnení niektorých 

položiek a zodpovedaní otázok k jednotlivým položkám sa rozhodlo, že účtovná uzávierka bude 

zaslaná delegátom  VZ SZ CHPH spolu s pozvánkou ako rokovací materiál. 

 

6. Príprava rozpočtu na rok 2019 – predložený bol členom prezídia návrh rozpočtu na rok 2019. 

Po diskusii členov prezídia a čiastočnej úprave niektorých bodov a položiek rozpočtu sa nakoniec 

pripravil návrh rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtu bude zaslaný delegátom VZ SZ CHPH. 

 



7. Prerokovanie situácie v OZ CHPH Gemer – prizvaný predseda OZ CHPH: 

Predseda OZ CHPH Gemer sa nezúčastnil zasadnutia.  

Štatutári OZ CHPH Gemer zašlú kompletnú pretekovú dokumentáciu OZ CHPH Gemer za rok 

2018 na adresu predsedu ÚKK p. Mlátka Júliusa a administratívne veci včítane zápisníc OZ CHPH 

Gemer a ZO CHPH v pôsobnosti OZ CHPH Gemer, v ktorých došlo k prestupom členov  na adresu 

prezidenta SZ CHPH do 11. marca 2019. Záznamy o disciplinárnych konaniach, ktoré viedli 

disciplinárne orgány v OZ CHPH Gemer voči členom OZ Gemer, vrátane dokladov o pozvaní 

disciplinárne riešených, je potrebné zaslať na adresu predsedu ÚKK. 

 

Prerokovanie situácie v OZ CHPH Brezno – prizvaný predseda OZ CHPH: 

Zasadnutia sa zúčastnil p. Emil Faško, predseda OZ CHPH Brezno a informoval  o stave členskej 

základne (deklaroval viac ako 80 členov). OZ CHPH bude mať štyri ZO CHPH – Brezno, Polomka, 

Klenovec-majer a Banská Bystrica. Hovoril o problémoch OZ CHPH ako aj o pripravovanej 

spolupráci s OZ CHPH Prievidza pri preprave a organizovaní pretekov holubov. Ďalej deklaroval, 

že všetci chovatelia, ktorí odišli z OZ CHPH Brezno do susedných OZ, odišli pri dodržaní 

prestupového poriadku a zaželal im veľa úspechov pri súťažiach v novom pôsobisku. 

 

8. Aktuálne úlohy a pošta: 

  Aktuálne úlohy: 

 Sekretár informoval o zakúpení obálok s potlačou v náklade 15.000 ks.  

 Čínsky výrobca pretekových gumičiek - firma GESHIFENG nám zaslala vzorku, ktorú 

členovia Prezídia po vzhliadnutí ihneď odobrili. Potrebné je zabezpečiť cenovú ponuku na 

tento materiál. Ak bude cenová ponuka priaznivá, zadá sa výroba tohto materiálu pre rok 

2020 tejto firme. Cenovú ponuku a komunikáciu zabezpečí Daniel Krajčík. 

 Informácie ohľadom genézy stavu oneskoreného dodania krúžkov a celú históriu od roku 

2011 predniesol p. Krajčík. Tato informácia bude prednesená tiež na zasadnutí VZ SZ 

CHPH. 

 Informácie o dopingových testoch predniesol p. Krajčík. Túto informáciu by bolo vhodné 

prezentovať na VZ SZ CHPH. Pán Dudzik navrhol vykonávanie dopingových testov v 

Poľsku. Dopingové testy urobené v Poľsku boli akceptované FCI už aj na tejto olympiáde. 

 Majstrovstvá sveta mladých holubov 2019 budú organizované FCI v Číne a Portugalsku. 

Informáciu podal p. Krajčík. Zatiaľ nie je zrejmá nákladovosť tohto projektu. Rozhodlo sa, 

že SZ CHPH za každého holuba uhradí cestovné náklady do výšky 20 eur za holuba a 

zvyšok si uhradí chovateľ. Kritéria výberu holubov a prihláška budú zverejnené na webovej 

stránke SZ CHPH. Kritéria výberu pripraví a zverejní Ing. Krajčík. Výber prihlásených 

holubov na MS vykoná komisia v zložení Ing. Krajčík, Ing Chytil a Ing. Kristiňák. 

 Na prevoz holubov na Majstrovstvá sveta zväz zakúpi hliníkové prepravné koše. Zároveň sa 

schválilo vyradenie poškodeného hliníkového prepravného koša a rozhodlo sa o zakúpení 

nového koša na prepravu štandardných holubov na podujatia. 

 Intermajstrovstvo 2019 – v pretekových plánoch si vyznačia usporiadatelia pretekov v 

termíne od 11. 5. 2019 až 22. 7. 2019. 

 Zástupcovia za Regionálne združenia, prednesú návrhy národných pretekov v sezóne 2019 

na zasadnutí VZ SZCHPH.  

Prezídium rozhodlo, Národný pretek v roku 2019 sa vyhodnotí ako NP a víťazí budú 

ocenení iba v prípade, že na pretek bude nasadených viac ako 2000 holubov a účastníci 

dodržia smernicu preteku, ktorú vydá Prezídium SZ CHPH. 

Majstrovstvo Slovenska na rok 2019 – je otázne,  či je potrebné meniť propozície, lebo táto 

súťaž môže byť aj v pôvodnej podobe a nemusí sa nevyhnutne kopírovať podmienku 

zrušenia 5% tolerancie km pri kategórii „E“ podľa FCI.  

 GDPR – ochrana osobných údajov. Školenie do 31. 6. 2019 pre štatutárov OZ CHPH a 

sekretára SZ CHPH. 

 



Z došlej pošty: 

 Podnet na začatie disciplinárneho konania, zaslaný p. MVDr. Tiborom Gornaľom. Tento list 

bol kompletne odovzdaný predsedovi DS SZ CHPH – Bc. Milanovi Pazúrovi do vlastných 

rúk. 

 Sťažnosť zaslaná p. Jánom Tóthom (OZ CHPH Gemer) bude riešená po dôkladnej kontrole 

dokumentácie OZ CHPH Gemer. 

 Žiadosť OZ CHPH Poprad o organizovanie CV 2020 v Trenčíne. Schválené s podmienkami: 

- CV bude organizovaná do 12. januára 2020 

- Zverejnenia zoznamov holubov prihlásených na výstavu OZ CHPH a výsledkov poradia 

jednotlivých športových kategórii na webovej stránke minimálne 5 dní pred tlačou 

katalógov kvôli možnosti tzv. verejnej kontroly. 

 Žiadosť OZ CHPH Považská Bystrica o bezúročnú pôžičku 10.000 eur na nákup 

prepravného vozíka s rozložením splátok na štyri roky po 2500 eur, kedy by sa prvá splátka 

uhradila v roku 2020. Schválené. 

 OZ CHPH Tvrdošín, premenovanie na OZ CHPH Orava – prezídium berie na vedomie. 

 Podnet na prešetrenie udalosti, zaslaný p. MVDr. Tiborom Gornaľom a adresovaný do rúk  

ÚKK a Prezídia. Tieto listy boli dnes kompletne odovzdané predsedovi ÚKK SZ CHPH – 

Júliusovi Mlátkovi a prezidentovi SZ CHPH Danielovi Dudzikovi do vlastných rúk. 

 Dotazník zaslaný sekretariátom FCI pre členské federácie FCI bol obratom vyplnený 

a zaslaný na sekretariát FCI. 

 

13. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítané a jednomyseľne schválené. 

 

 

 

 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 

konaného dňa 16.  februára 2019 v Nitre 
 

I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 

 

1. Program zasadnutia. 

2. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice – Milan Pazúr a Peter Kristiňak.   

3. Plán zasadnutí Prezídia a VZ SZ CHPH pre ďalšie jednoročné obdobie. 

4. Komisia na výber holubov na Majstrovstvá sveta v zložení: Krajčík, Chytil, Kristiňak. 

5. Účasť SZ CHPH na Majstrovstvách sveta mladých holubov 2019 organizovaných FCI  

            a odvoz holubov na podujatie s príspevkom SZ CHPH na prepravné náklady do výšky 20    

            eur na holuba.  

6. Súťaž Intermajstrovstvo 2019 v termíne od 11.5.2019 až 22.7.2019. 

7. Bezúročnú pôžičku pre OZ CHPH Považská Bystrica vo výške 10.000 eur na nákup 

prepravného vozíka na prevoz poštových holubov. 

8. Organizátora Celoštátnej výstavy poštových holubov 2020 OZ CHPH Poprad. 

9.  Realizovanú výrobu obálok s potlačou v počte 15000 ks. 

 

II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie: 

 

1. Správu prezidenta SZ CHPH z CV 2019 v Trenčíne a Olympiády FCI v Poznani. 

2. Správu viceprezidenta z kongresu FCI v Poznani. 

3. Správu predsedu športovej komisie o kontrole správnosti pretekových výsledkoch VS a ŠP 

v roku 2018. 

4. Zmenu názvu OZ CHPH Tvrdošín na OZ CHPH Orava. 

 



5.  Informácie predsedu OZ CHPH Brezno p. Emila Faška o stave členskej základne na rok 

2019 .  

         

 

III. Prezídium SZ CHPH ukladá: 
 

 

1. Zaslať delegátom VZ SZ CHPH spolu s pozvánkou rokovací materiál: účtovnú uzávierku 

hospodárenia Zväzu za rok 2018, návrh rozpočtu pre rok 2019, návrhy doplnkov do 

Pretekového a Disciplinárneho poriadku SZ CHPH. 

Termín: do 22. 02. 2019                             Zodpovedný: sekretár 

 

2.  Pozvať na slávnostný obed VZ SZ CHPH chovateľov, ktorých holuby sa umiestnili do 

šiesteho miesta v jednotlivých kategóriách na Olympiáde PH v Poznani, kde im budú 

odovzdané ocenenia, účastnícke diplomy a účastnícke medaile. 

Termín: 8. 03. 2019                            Zodpovední: Dudzik v súčinnosti so sekretárom 

 

3. Zistiť podmienky a poplatky na Majstrovstvá sveta mladých holubov 2019. Pripraviť a 

zverejniť na webovej stránke SZ CHPH kritériá výberu a prihlášku, zrealizovať výber a 

organizačne zabezpečiť uskutočnenie prevozu holubov na podujatie. 

 Termín: 15. 03. 2019    Zodpovední: Krajčík, Chytil, Kristiňak 

 

4.  Zakúpenie hliníkových prepravných košov na prepravu holubov na Majstrovstvá sveta 

mladých holubov 2019. 

Termín: 15. 04. 2019    Zodpovedný: sekretár 

 

5.         Štatutári OZ CHPH Gemer zašlú na adresu predsedu ÚKK p. Júliusa Mlátka: 

            A/ Kompletnú pretekovú dokumentáciu OZ CHPH Gemer za rok 2018. 

            B/ Záznamy o disciplinárnych konaniach, ktoré viedli disciplinárne orgány v OZ CHPH 

Gemer voči členom OZ Gemer, vrátane dokladov o pozvaní disciplinárne riešených na 

prerokovanie priestupkov.  

            Na adresu prezidenta SZ CHPH zašlú administratívne veci včítane zápisníc OZ CHPH 

Gemer a ZO CHPH v pôsobnosti OZ CHPH Gemer, v ktorých došlo k prestupom členov. 

Termín: 28. 02. 2019                                      Zodpovední: v texte 

 

6.       Výsledky mladých holubov dosiahnuté v roku 2018 vo VS OZ CHPH Gemer preklasifikovať   

           na neoficiálne - interné. Výsledky a koeficienty holubov dosiahnuté v týchto pretekoch sú   

           nepoužiteľné pre ďalšie športové účely.  

Termín: 23. 03. 2019                                      Zodpovední: štatutári OZ CHPH Gemer 

 

7. Zabezpečenie cenovej ponuky na rodové krúžky a pretekové gumičky u firmy GESHIFENG 

v Číne a zistenie reálnych termínov dodania materiálu. V prípade priaznivých cien a 

termínov dodávky, zabezpečiť objednávky materiálu pre rok 2020 v tejto firme. 

Termín: 29. 03. 2019    Zodpovedný: Krajčík 

 

8. Zistenie podmienok, aktuálneho cenníka antidopingových testov, ceny setov na odoberanie 

vzoriek v laboratóriu v Poľsku. 

Termín: 15. 04. 2019    Zodpovedný: Dudzik 

 

 

9.   Zástupcom regionálnych združení predniesť návrhy na zmenu vypúšťacích miest národných 

pretekov v sezóne 2019 na zasadnutí VZ SZ CHPH dňa 23. 3. 2019. Za národný pretek sa 



bude považovať iba ten pretek, ktorého sa zúčastní minimálne 2000 ks nasadených holubov. 

Termín: v texte              Zodpovední: zástupcovia regionálnych združení 

 

10.       Štatutárnym zástupcom SZ CHPH uzavrieť zmluvu so štatutárnymi zástupcami OZ CHPH  

Považská Bystrica o poskytnutí bezúročnej pôžičky na nákup prepravného vozíka pre 

poštové holuby vo výške 10.000 eur s rozložením splátok na štyri roky. 

Termín: 28. 02. 2019                       Zodpovední: v texte 

 

11. Prezidentovi SZ CHPH uzavrieť zmluvu s OZ CHPH Poprad o usporiadaní Celoštátnej 

výstavy poštových holubov 2020 v Trenčíne so zakomponovaním do zmluvy bod, aby 

organizátor CV zverejnil na webovej stránke SZ CHPH minimálne päť dní pred tlačou 

katalógov zoznamy holubov OZ CHPH a poradia jednotlivých športových kategórií. 

Termín: 15. 4. 2019                              Zodpovedný: v texte 

 

12. Štatutárom OZ CHPH, prezidentovi a sekretárovi SZ CHPH absolvovať školenie GDPR – 

ochrana osobných údajov. Prezídiu SZ CHPH zorganizovať školenie do 30.6.2019 pre 

štatutárov OZ CHPH a sekretára SZ CHPH k téme GDPR – ochrana osobných údajov.  

Termín: 30. 6. 2019     Zodpovedný: v texte 

 

13. Sekretárovi SZ CHPH preveriť možnosti zadania na vypracovanie projektu GDPR – ochrana 

osobných údajov. O možnostiach informovať na najbližšom zasadnutí prezídia SZ CHPH.  

Termín: v texte     Zodpovedný: v texte 

 

 

 

Zapísal: Ing. Pavol Javorček 

 

Správnosť zápisu overil:  Bc. Milan Pazúr:  .......................................... 

 

    Ing. Peter Kristiňak:         .......................................... 

 

V Nitre, dňa 16. 02. 2019            

         

                                                                                                                                                                                

                                                                                              .......................................... 

                                                                                              RNDr. Daniel Dudzik 

           prezident SZ CHPH 

 

 

 

Príloha: Plán zasadnutí Prezídia a VZ SZ CHPH 2019/2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Plán zasadnutí  Prezídia a VZ SZ CHPH 2019/2020 
( Od apríla 2019 do marca 2020) 

 

Apríl  15. 04. 2019 pondelok – 17.00 Stráňavy 

            Program:    1. Rozpracovanie úloh zo zasadnutia VZ SZ CHPH 

                              2. Výsledky kontroly podanej evidencie, pretekových plánov  

                                                   OZ CHPH a športových klubov 

    3.  Aktuálne otázky  

               4.  Plány kontrolnej činnosti členov prezídia 

     

Máj    22. 05. 2019 pondelok – 17.00 Stráňavy 

                        Program:   1.  Aktuálne otázky začiatku pretekovej sezóny 2019 

               2.  Príprava VCS, NP a preteku Inter-Brusel  

                                            3. Príprava antidopingových kontrol 

    4.  Aktuálne úlohy 

 

September  02. 09. 2019 pondelok -  17.00 Nitra 

                    Program:  1 Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov 

                                              2. Príprava na vyhodnotenie MS 2019 

   3. Príprava na vyhodnotenie IM 2019 

                                              4. Príprava na kontrolu pretekovej dokumentácie 

      5. Schválenie smernice CV 2020 

                                              6. Aktuálne úlohy 

 

Október 19. 10. 2019     sobota – 9.00  Nitra  

Program:        1 Kontrola pretekovej, predpretekovej dokumentácie, zápisníc  

                                                   z rokovaní  výborov OZ CHPH. 

                                              2. Príprava jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH. 

                                             3. Príprava výstavníckej činnosti. 

                                              4. Príprava stretnutia  predstaviteľov národných zväzov CHPH   

                                                   Vyšehradského regiónu a verifikácia výsledkov Intermajstrovstva 

                                              5. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov prezídia. 

                                              6. Prerokovanie správ predsedov odborných komisií 

      7. Aktuálne úlohy 

 

 

Január   1. deň CV 2020 V mieste konania CV   

             Program:  1. Rozpracovanie záverov z rokovania VZ SZ CHPH 

                                               2. Vyhodnotenie oblastných a regionálnych výstav 

                                              3. Príprava na Stredoeurópsku výstavu v Ostrave 

                                               4. Aktuálne úlohy 

 

Február 15. 02. 2020 sobota -10,00  Nitra 

                        Program:  1. Vyhodnotenie účasti na Stredoeurópskej výstave v Ostrave 

                                              2. Príprava na rokovanie VZ SZ CHPH 

                                              3. Účtovná uzávierka roku 2019  

                                              4. Príprava rozpočtu na rok 2020                                 

                                              5. Aktuálne úlohy 

 

 

 

 



Zasadnutia VZ SZ CHPH: 

 

                           23. 11. 2019  Nitra  10.00 hod. 

                                           Zasadnutie bude zvolané iba v prípade nevyhnutných záležitostí. 

 

 

      21. 03. 2020  Nitra  10.00 hod. 

      Program: 1. Prerokovanie správy prezídia SZ CHPH o plnení hlavných úloh  

                                            v roku 2019 a účasti na Stredoeurópskej výstave v Ostrave 

       2. Správa o činnosti ÚKK za rok 2019 

    3. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky 

    4. Schválenie rozpočtu na rok 2020 

    5. Zmeny a doplnky poriadkov 

                        6. Rôzne  

 

 

 
 
 
 
 

 


